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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – формування  цілісного розуміння теоретичних засад, сутності та 

специфіки функціонування політичної сфери суспільства, а також соціологічного 

дослідження діяльності та поведінки політичних суб’єктів.  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

знати: 
• держвну мову; 
• ситуацію в галузі досліджень політичних процесів в Україні. 
вміти: 
• працювати з соціологічними методами отримання емпіричних даних. 
володіти:  
• методологією порівняльних соціологічних досліджень; 
• елементарними навичками: аналізу, синтезу, командної роботи, організації 

комунікації. 
•  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного 

інструменту соціологічної науки для аналізу політичних процесів та діяльності суб’єктів 

політики. 
Навчальна дисципліна «Соціологія політики» підготовлена для студентів освітньої 

програми "Політологія" та спрямовує студентів до аналізу політики з позицій соціальних 

основ політичної сфери, розуміння соціальних детермінант таких проблем як влада, 

держава, політичні відносини, конфлікти тощо. Студенти ознайомляться із основними 

західними концепціями розуміння політики, а також оволодіють інструментарієм 

прикладного соціологічного аналізу вивчення діяльності суб’єктів політики. 
 
4. Завдання (навчальні цілі):  

• Засвоєння основних понять і структури даної галузі соціологічного знання; 
• Вивчення методологічних засад соціології політики; 
• Формування аналітичних уявлень про політику; 
• Розкриття значень основних понять дисципліни: влада, демократизація, інтереси, 

електоральна поведінка, політична свідомість, маніпуляції тощо; 
• Висвітлення напрямків сучасного теоретизування у цій дисципліні. 

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 

ЗК4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 
фахові: 
ФК1.  Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки. 
ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 
ФК4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності 
ФК5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 
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ФК7.  Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 
 

 
 
5. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати про соціологічні поняття, 
концепції, теорії політики та методи 
для аналізу й інтерпретації 
політичних явищ і процесів, 
соціальних проблем та конфліктів в 
Україні та світі у їхньому сучасному 
та/або історичному контексті. 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
індивідуальне 

завдання,  
контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 Знати  закономірності демографічної 
політики та її вплив на політичні 

процеси;   соціальні підсистеми та їх 

характеристику 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

Індивідуальне 
завдання, 

контрольна 
робота, іспит 

20 

2.1 Вміти готувати та здійснювати 
презентацію результатів досліджень 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота  

Контрольна 
робота, усні 

доповіді, 
індивідуальне 

завдання 

15 

2.2 Вміти використовувати  теоретичні 
та емпіричні знання щодо вивчення 
ефективності політичних рішень для 
різних соціальних груп. 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота  

Контрольна 
робота, іспит 

15 

3.1 презентувати результати проведених 

досліджень та  самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

презентацій 

 
 Самостійна 

робота 
Індивідуальне 

завдання 

    10 

3.2 брати участь у фахових дискусіях на 

основі володіння теоретико-
методологічним інструментарієм з 

дисципліни 

 
Лекція 

Дискусія 

10 

 Автономність  та відповідальність:    
4.1 нести відповідальність за 

достовірність та політико-ідеологічну 

незаангажованість проведених 

досліджень  

 
Самостійна 

робота 
Індивідуальне 

завдання, іспит 

10 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
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               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 
4.  Мати навички професійної комунікації. 
8.  Вміти використовувати базовий категорійно-
понятійний та аналітично- дослідницький апарат 

сучасної політичної науки. 
10.  Вміти описувати, пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у різних історичних, 

соціальних, культурних та ідеологічних 

контекстах. 
11.  Застосовувати інструментарій нормативної та 

емпіричної політичної теорії, політичної 

методології, порівняльної та прикладної 

політології, міжнародних та глобальних студій у 

фаховій діяльності. 
12.  Вміти аналізувати взаємодію політичних 

акторів та інститутів, владу та урядування, 

політичні системи та режими, політичну поведінку 

у різних контекстах їх функціонування. 
14.  Застосовувати теорії та методи прикладної 

політології, політичних комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у професійній 

діяльності. 
 
 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 
(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  
 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 3.2 - 3/ 5 балів 
2. Індивідуальне завдання 1 (рецензія) РН 1.1, 1.2 – 9 балів/ 15 балів  
3. Індивідуальне завдання 2 (презентація «Основні моделі електоральної поведінки») 

РН 2.1, 2.2, 4.1 – 9 балів/ 15 балів. 
4. Індивідуальне завдання 3 (есе на тему: «Основні канали політичної комунікації під 

час виборчої кампанії») РН 1.1, 1.2, 3.1– 9 балів/ 15 балів. 
5. Контрольна робота 1 з тем 1-5 (тест): РН 1.1, 1.2 — 5 балів/ 3 бали.  
6. Контрольна робота 2 з тем 6-11 (тест): РН 2.1., 2.2 — 5 балів/ 3 бали. 
 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу в усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складається з балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення, 

обговорення в дискусіях на семінарах. 2) індивідуальні завдання 3)  контрольні роботи. 
 
Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 
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– в максимальному вимірі   60 балів. 
– в мінімальному вимірі   36 балів. 
 У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати  завдання та 

семінар в письмовій формі. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  

Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 2.2, 4.1 – 24 / 40 балів. 
Екзаменаційне оцінювання відбувається у письмовій формі. Білет складається з двох 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів 

за залік. 
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 

балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни студент має отримати не 

менше 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 

додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час  

навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит» ставиться «0», 

а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, 

отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційною 

роботою (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
 При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 
7.2 Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Мін – 36 балів Мах – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь у 

дискусії 

До теми: 4, 9  протягом 

семестру. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в 

письмовому вигляді 

3 5 

 
 
 
 
Індивідуальні 

роботи 

Рецензія 9 15 
Презентація «Основні 

моделі електоральної 

поведінки») 

9 15 

Есе на тему: «Основні 

канали політичної 

комунікації під час 

виборчої кампанії») 

9 15 

Контрольна робота 
1 

До тем: 1-5. 3 5 

Контрольна робота 

2 
До тем: 6-11. 3 5 
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Загальна 

семестрова оцінка 
 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 

Усна відповідь:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко і всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 
Доповнення / дискусія: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми. 
2 бали – доповнення змістовне.  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Індивідуальні роботи (три): 
15-11 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко і всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язково. літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість здійснення дослідження. 
10-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях в основному  розкриває мету поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності. 
6-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але  фрагментарно  та поверхнево презентує, не 

демонструє глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань. Робота 

містить суттєві неточності. 
 
3. Контрольні роботи (дві): 

5 балів – студент у повному обсязі володіє  навчальним матеріалом, вільно, аргументовано  

його викладає, глибоко і всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отриманий результати, використовує обов’язкову додаткову літературу, 

демонструє самостійність письмової роботи. 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом і його викладає, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує  обов’язкову літературу, демонструє самостійність письмової 

роботи.  Допускаються несуттєві помилки. 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не  демонструє глибину та 
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самостійність у вирішенні поставлених завдань, не спирається на  необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності. 
2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхнево викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві неточності в роботі. 

Демонструє несамостійність у виконанні завдань. 
 
4. Кожне питання в заліковій роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст  поставлених завдань, правильно 

інтерпретує  отримані результати, використовує обов’язкову додаткову літературу, 

демонструє самостійність письмової роботи. 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність письмової 

роботи. Допускаються несуттєві помилки. 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається  на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності. 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно  та поверхнево викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві недоліки в роботі. 

Демонструє несамостійність у виконанні завдань. 
 
7.3 Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план лекцій та семінарських занять 
 

Тема 
В тому числі 

Самостійна 

робота Лекції Семінарські 

заняття 
1. Соціологія політики: предмет, методи та концепції 

1. Предмет та історія соціології 

політики 
  6 

2. Політичний простір: досвід та 

практика соціологічного 

дослідження  

1  6 

3. Соціальна структура суспільства і 

влада 
  6 

4. Соціальні групи як суб’єкт 

політики 
 1 6 

5. Партії та групові інтереси в 

структурі влади 
  6 

Контрольна робота 1. 1   
2. Політична культура: участь і поведінка соціальних суб’єктів у політиці 

6. Політико-ідеологічна  

ідентифікація населення 
  6 

7. Політична культура 1  6 
8. Психологія мас та масова 

політична свідомість 
  6 

9. Електоральна поведінка  1 6 
10. Поняття й зміст політичної 

комунікації. 
  6 

11. Соціологічне забезпечення 

виборчої компанії 
  6 

Контрольна робота 2. 1   
 

Індивідуальна робота (рецензія)   16 
Індивідуальна робота (презентація)   16 
Індивідуальна робота (есе)   16 
Всього 4 2 114 

 
 
Загальний обсяг – 120 годин, в тому числі: 
Лекції – 4 годин 
Семінарські заняття – 2 годин 
Самостійна робота – 114 годин  
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